ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételről és a szemétszállítási díj
megállapításáról szóló többször módosított 3/1999.(03.03) rendelete egységes
szerkezetben 1

Arnót Község Képviselő-testülete az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
szóló 1995. évi LXII. tv. felhatalmazása alapján, figyelemmel az e törvényben, valamint a
köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló
I/1986/II.21./ÉVM-EÜM együttes rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:

I.fejezet
Általános rendelkezések
1.§
(1) A rendelet célja, hogy Arnót Község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az
azzal kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak
megfelelően rendezze.
(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint
jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre terjed ki.
Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony
hulladékra és az azokkal összefüggő tevékenységekre.
2.§
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtése,
elszállítása és ártalommentes elhelyezése az önkormányzat által szervezett
- CIRKONT Hulladékszállítási RT. Miskolc, Besenyői u. 16. sz. által végzett –
köztisztasági közszolgáltatási utján történik.
(2) 2 A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását heti egy alkalommal szerdai napokon,
ünnepnap esetén az azt követő munkanapokon zártrendszerű kukásautóval végzi.
(3) A szolgáltató és az ingatlan használója, illetve tulajdonosa között a közszolgáltatási
szerződés a szolgáltató igénybevételével jön létre.
A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést csak jogszabályban, illetve a
jelen rendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, illetőleg korlátozhatja.
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módosítva a 9/1999.(08.25.), a 14/1999.(12.08), 17/2001(11.30), 12./2002.(12.13.), 14./2003.(12.18.),
16/2004(12.15) a 21/2007(12.12) .rendelettel
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módosítva: 9./1999.(08.25.)rendelettel

A szolgáltató egyébként a rendszeres szemétszállításba bevont valamennyi
ingatlantulajdonos tekintetében, rendszeresen köteles teljesíteni.
II. fejezet
A település szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás
a díjfizetés rendje
3.§
(1) A szolgáltató a közszolgáltatás teljes körét köteles ellátni az e rendeletben foglaltak
teljesítése esetén.
(2) A szilárd hulladék hetente előre meghirdetett időpontban egyszeri alkalommal
történik.
(3) A tulajdonos a szállítás napján reggel 6:00 óráig köteles a szilárd hulladékot saját
ingatlana előtti közterületen szabványos 110 l-es gyűjtőládában elhelyezni.
(4) A szolgáltató csak azon edények ürítését köteles elvégezni, melyen elhelyezésre került
az adott év tárgynegyedévére érvényes, a tárgynegyedévet megelőző hó utolsó
munkanapjáig előre megvásárolható, sorszámozott, öntapadós matrica.
4.§ 3
A szemétszállítási díj mértéke:
Lakossági és közületi díj:
2008. január 01-től 233 Ft/ kuka edény / ürítés + ÁFA
mely díj magában foglalja
- a kommunális hulladékok ingatlanonkénti gyűjtését, szállítását és ártalommentes
elhelyezését
- évi két alkalommal ( április és október hónapban) történő lomtalanítást
- 2 db egyenként 4 frakciós szelektív hulladékgyűjtő sziget üzemeltetését
1,1 m3-es konténerből történő szállítás 4.815 Ft/ m3+ÁFA
0,1 l m3 kukaedényből történő szállítás 481 Ft/ürítés /db + ÁFA
1,1 m3-es konténer bérleti díja 4.280 Ft/hó/db+ÁFA
Hulladékgyűjtő zsák 242 Ft/db + ÁFA

3

módosítva a 16/200.(12.15) rend. 3.§-a , 21./2007(12. 13) rendelet 1.§-a alapján

(1) Fizetésre kötelezett az ingatlan mindenkori használója.
(2) Üresen álló lakóépület tulajdonosa nem kötelezhető a szolgáltatási díj fizetésére.
5.§
(1) A 3. §-ban meghatározott szolgáltatási díj beszedéséről a vállalkozó gondoskodik.
1999. április 01.-től oly formában, hogy a tárnegyedévet megelőző hó utolsó
munkanapjáig előre megvásárolható, sorszámozott. öntapadós matricát bocsát ki.
(2) A matricák árusításának helyéről és idejéről a vállalkozó az önkormányzaton
keresztül tájékoztatja a lakosságot.
(3) A matrica vásárlásakor a vevők azonosítási adatai rögzítésre kerülnek.
6.§
(1) Az elszállításhoz szükséges edényzet biztosítása, javítása, pótlása, tisztán tartása a
szolgáltatást igénybevevő kötelessége.
7.§
(2) Tilos a szemétgyűjtő tartályba nem háztartási hulladékot /törmeléket, állati tetemet,
ürüléket, mérgező, folyékony, égő-parázsló, egészségre ártalmas, vagy veszélyes
anyagot tenni.
(3) Ha a szolgáltató észleli, hogy az edényben olyan anyagot helyeztek el. amely nem
minősül háztartási hulladéknak, akkor annak elszállítását megtagadhatja.
(4) Amennyiben a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben
összetömörödött, vagy befagyott úgy, hogy emiatt az előírt módon kiüríteni nem
lehet tulajdonosa köteles a szemetet eltávolítani és az edényt használhatóvá tenni.
(5) Amennyiben a szállító szakszerűtlen kezelésétől eredően meghibásodik a gyűjtő
edényt, azt a szállító költségein megjavítja.

8.§
(1) 4 Hatályon kívül helyezve.
9.§
4

módosítva: 9/1999.(08.25.) rendelettel

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg a szemétszállítási díj megállapításáról díj szóló 14/1997./12.02./sz.
rendelet hatályát veszti.
Arnót, 1999.március 02.
K o l e n k ó Gábor
polgármester

Luhályné Bodnár Katalin
jegyző

